
Fi[ips Van Artevelde
Roman door A" HANS"

DE ZII,'ARTE PEST.
De schoone zornerdag, çe 17" Oogst van het jaar Û. H. 1379, neigdr:

tcn einde. Op het kasteel van Rozenhove bii Aalter in Vlaanderen, heersehte
groote rhuiçte. lllorgen lvas hct de trouwctag van Hi't'da, de rdochter van clen
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reeds bejaardeu baron van Rozeuhovc... En lïen nani in de kapel en in ele

ontvangstzaal, zoowel als in het eetvertrek en de keuken, de laatste maat-
regelen voor de plechtigheid, rvelke schitterend zou zijn....

Hilcla had zoo juist haar l--ruidstooi gepast. Deze \ /as van kostbare stof
en de naaister en kamenierster verzekerclen dat lnen nooit schooner bruid
zou gezicrr hebben.

Flilcla van Rozenhove wâs een rrr;rrirtige maagd... Zc hatl eigenlijk de
kuust eener mocliste niet nooclig om haar schoonireici tc verhoogen^..

- Alles is nu irr ordc, zei Mariita. de kamenierster, en ze u'iiclc haar
jonge rneesteres helpen orn haal van uc bruidstooi te ontcloen.

- Wacht hier op mij, ik kecr spoeclig terug, zei Hilcla echter.
\rlrrg verliet ze haat kamer.
Ze gaat zich zeker aan jonker Àlarcus vertoonen, hij is beneden bij den

bal.on, nreende Martha.
,Maa; Hilda meed de groote zaal, waar reeds gasten aangekonlen ".l'aren,

clie crp "i kasteel zouden overnachten. Zii snelde door een lange gang en

r pr:rrrl'e aan het eindc een gewelfci cleurtje. Ze daalde zwa'ie, steenen trappen
af en kwam in tie ruirne krocht of keltler onder de groote slotkapel.

tr-lr:t ;rvoudlicht rriel rraar binnen. in iret midden stonci een praalgral. Daat'
c'lrlcl sluinierden rccrds vele baronnen en baronessen van Rozenhove... Ûok
Hilda's nrr-)eder, al te jong sestorven, was er ter ruste geiegd. En bij het graf
van haar nioerlcr rvilrle cle joukvrouv,r biclclen, zao, in ira,ar bruicistooi, ntt een

nie'urv leven voor fiaar zou begirtnen. Hilda knielde neer... Een wit'le bleef ze

in ciie houding. Tranr:n ivelderr in haar oogen. /tilorgert zou ze heenRaan uit
h*t nude huis eu Marcus van Blauwhuize volgen naar Brugge.

Maicus rvas bijna tien jaar ouder dan zij.." Ach, ze had pas haar.trvin-
tigsien verjaardag gevierd... Eigenlijk zau ze liever nog wat bij haar goeden

vader gebleven zijn, maar deze had het anders beslist ett ze gehoarzaamde
ger.villig. Ze droeg Marcus van Blauwhuize groote achting toe, maar bentinde
ze hem wel genoeg ? Had ze hen:. lieÎ zooals hij haar lief hacl ? Ze bad nu,
om een goede, getrouwe vroutt te ntogen ziin... Lartg bleef Hilda daar ge-
knield.."alleen ntet de dooden. Maar ze kende geen vrees... Ilaar moeder sliep
daar inrnrers ook...

Martha, de kanrenierster, beiveerde wel, dat het soms spookte in en rond
den kelder om de kapel, maar dan kon dat alleen bij nachte ziin'.. Nu blonk
daar buiten nog het avondgoud.

Eindelijk keerde Flilda naar boven terug. Martha verwachtte haar met

ongedulci. Ze hoopte llog cerl uurtje te kunnen uitgaan. Nicolaas Pycke

vr,as uit Cent gekonten en Martha vond henr zoo'n vroc,lijken, knappen jongen.

Hi! u'as d.e neef van den keukenmeester en zou morgen dezen wat helpen.

Eigeniijk'*'as hij \^'ever van beroep, maar hij kon van alles...- 
- In u,erkelijkheid komt hij voor mij, ik weet het rvel, dacht Martha...
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Dat hclpcu is nraar een voor'rverrdsel. En straks zalhij mij rovcer allerlei rvon-
clere clingen toeTluisteren... En rvie tueet, eens ben ik ook de bruid !

Àtartha rvas clus tevreden, toen de jonkvrouw terugkeerde.

- En v','at zei jonker Mar-cus van rnijn rverk ? vroeg de naaister.

-- O, h;j zal het pas nrorgen zicn; ik ben nu wezen biclden bij het graf
van nrijn nroeder, antr,,,corcide l-lilcia ernstig. Help rnij nlaar gau\\r, r,vant ik
moet beneden nog vcel ciocn.

[)as ',r'as Hil,.la weer in haar gcwone kleeding, toen er op het v'oorhot
een groot teruchi ontstond. Hilda en de meisjes keken door het raam.

- Wat zoLi ?t'toch geberrrd zijn ? riep cle jonkvroulr', plots ontsteld...
.Nlcu br,-i,gt icnrancl op een lvageir naar hier... een gewonde of een zieke.
H. -\'laagci Maria, het is rnijn broccler Felix. Zeker een ongeluk !... En zie,
r,eien van het pcrsoncel vluchten u.eg I Tu'ee monniken dragen henr... O,
rvat is ria! lr;:it !

- 
Ai.s het maa: niL.t rfu 7,.,..irte Pcst is ! kreet Martha vtischrikt.

-- Zt,iju toch, ongelukkigc 1...
-- Iri. ia. die vreenrde i<',r,:tcic zicktc 1

r'{ilda snclde heen. Op tlc tiap ontnloette ze haar verlooicie. Mzrrcus van
Blaurvhuizc zag dcodsbleek.

.- (), Tlikia... ge ziit daar... il: kn'am u juist roeperl I zei hij met tril-
lentit ste:n.

-- Maar i\at is er tocir rnel Feli\ getrerird ? ik u,il Itaar itcut ioe ...

- 
i\ccn. gij rnoogt niet... Uu'r,:der zegt, dat ge nrij tladelijk moet,,'er-

.grzr:lien liar Bruqge. Felix is plotseling ziek geworden... efl er is groot ge-
vaai i'{loi besrnetting !

--- !s iret clau de zwarte pest ? stamelde het neisje .

-- ji... l). 't is vreese-lijk I

- 
I:n ieclt-r ontvlucht inijn ariren broeder ! En gij cisclit clat ook '"'atr

rrrij ?,.. i\ieri:, À4arcus, ili zal Felix verplegen... Laat mij docr I

Maar cic iortgs utan verspertic haar angstig clen rveg.

-- lliiCa, uw ltroeder rvor<,lt verpleegd. Twee nronnikcrr zijn bij hertr...
t ). {uistr:r tcri'h ! srrrrcktc hij.

- 
Maar ik ben zijri zustci' I

- 
Gij moogt uw le'u'en nie, vvagtn. Uu'r'acler rvil hct niet... cn ik ook

srneek u vcrstandig te zijn...

- 
Maar nrijn broeder !

- 
Ik ben uw bruidegom !.'.. Wij nroeten ons huwelijk uit stellen' Doch

dat rs niets, als Felix maar genezen mag'..
(Jok de baron kwam nu oP de traP.

- 
Vacler r schreicle Hilda...

- Ja, kinct, het is vreeselijk, sprak de oude edelman. Urv broeder is

cloor .ie ztval te pest overvallen ! Maar wij moeten onze kalmte bewaren. Cij
zult onrniddcllijk naar de ouclers van Marcus vertrekken. De ziekte is gewel-
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clig besnrcttelijk... Neeu, Hiiria, \lerzet u niet. ik lvil eu zal gc'hoorzaarnd
worclen. Felix rvorclt goed verpleegd.

- 
En mag ik rnijn broeder dan niet rneer zien ?

- 
Neen... ook clat niet ! Wij moeten uw'leven bescheruien. O, Hilda,'

rnaak.,het rnij niet moeilijk nu. gehoor.zaarn, zooals altijd. En God zegene ri
en behoucie gnzen geliefden l--elix !

De baron kuste haar.

- Tot rveerziens ! zei hii, diep ontroerd...
-- Zullen rve elkaar nog \veer zien, urijn vader ? En mijn broer...
-* Ik zal rnij zcel in acht nL'rnen cr.l nog eens, Felix heeft aile zorgen...

À4aak u nu dadelijk gereerl ! Uri' l-'aa.rcl zal gezadeld staan"
De baron ging heen.

- Ju, gehoorzaairr rru. liuve, ili zrr I op het portaal $rachtel.l. zei Maicus
BkLrru'huize.

- 
God u'eet. dat'ik Iievel aan de sponde van mijn brcec{er zoir blijven !

Maar Hilcia \ râs gewoon re gehoorr.a'men en ze tracl haar l<arne l biunen.

- Ja,'t is cle zu'arte pest, spral:2,.. tot cle naaister-er: dc k;'.r'rii:niersi-er.

-- CJ. onze Liei,e Vrounre, tiic !<..i'erie zit-kte I kloeg À4;.r.tira.

- 
Geei nrijn rcismantel ... i[: r'eriiek riadriijk naar ]3nrggt ... ik rrag rniin

ongelukkrgen broe'cler niet t'erplegen i

- 
À4oet ik rner', jonlrvrourn'? '"'rrleg Mart'ha.

- 
Necii, ciat kati niet... (), waar irrc,et gij nu heen ?

__ lk heb e:err i';nte tc ûerrt r.i'()nin...

- 
ja. i.erbliiT cla.ai... ik ia.l L:1', tante vergoeden... Ll,aar nu l< r:r ik nic't

rlenken I

Err i-{iltia srriktc haar'lre,-i uit. lvia,itlia }tiei| h221 vlltg klcctlen.

-- iJus irei huir,'cliik is nitgesteii ? vroeg :;e.

- 
Natuurlijk... Daar h:r.lgt nr-r rnijn bruidstooi I O, r,vat kan alles gaurv

verandéren !... En d;:n u't'ugezr)nden ri,orden r,an F'elir... ik, clie hern zoo zeei
bemin !

- 
't Is voor cic bcsn:ettirrg" jottlivrouu,.

Het gansclie lcasteei u.as in L.'eroering. Paarclen rvr-'rdetr vlug. gezadelel,
urant de r:ee{is voor de hu..r'elijksplechtigheid aangekomen gasten, urilcien
ook onrniddellijk t er trt'kkrn.

Hilcla rn,as klaar en l'4arcus leidcle hâar aan ziin arnt naai buiten.
-- En nrar{ ik Felir ciaLr zreli nog niet even zien... al is het rnaar van een

atstand.." heur toch vaarv"el tocroepen ? smeekte de jonkvrourv.
* Het kan niet, licve I O, gij weet niet hoe verraderlijk die ziektc' is,

anfi,voorclde van I3laui''.'ltttize, haar lttet teer gerveld nteevoerend toi e.:.',rt de

paartlen.

Dan hielp hii haar in't zadel ... De andere vertrekkenden schonkeil nu
geeir aa.nciacht aan haar, clie anders morgen hun hulde zott ont\rangen heb-
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ben... Iecler u,as alleen bekcintmerd om'c'igen leven etr het slot Rozenhove
werd plots gescltuwd als een onreine plaats, ù'aar de dood loerde.

De zu,aite pest!Ja, clie getreirttzinnige ziekte, plots uit het Oosten ovri!ge-
bracht, harl in naburige landelr al cluizenclen slachtbÏfels tcu grave geslr-ept...
Ze trai snel en was vreeselijx besnrettelijk. Ze crntvolkte gartschc stc'clen....

En nu was ze rraar Vlaancicren ()vcrgel<olncn. ,!'lcrt ltatl al t':tu gevallt'rr ge-
hoorcl. Langs cle haveu van Slui-s cleed de pest haar akelige iutrc'.le.

Martha, de kamenierster :iicen ttam hartelijk aischeicl r.,i.n liaâr lnrestÈ-
res.

- 
lk zal veel vool jonkc:' fieli.r biclclen, beltlufclc het rrrtisjc. al uecnenel.

- 
(), ja, cloe het ! Dat Coci lletn rttoge sparelt 1...

I'.Iiiela r,r'icrp r'}og een droe','igen blik op Rczenhov,: erl ni.ast haar brtticle-
gom reed ze clan heen.

À4ar.tha di"oogde haar tritnen. Zc keek eveu naar tie gasteti, ciie zcnuw-
achtig cie staikriechTcn van ailes toeschrceul',,dcri. Een jongc nrân. rnct opei-i.

gocdig gelaat, krvatii na;ir het ireisjc toe. .

- 
Martha, zei hii. 1{r i-,,:iÎt lticr' 1t;ctr ri;r:t, iii: ? jonli,:r van Rozett-

hovc heeft cic ltest en clic;rr rli, hu,s t'r::-trltlt, l:; rli.rl< t'':l:,r;l-d,-'t,ill. Te Doornik
slervoii cle nrenschen bii ircot--r r.r ... iJr: r-'r:ti stcrkt ll,.::.t r:i:tlc:: r;rtt. LJii nreÈste-
rcs is evencerts vertir.;lil;en.

-- ik ga:iaat Ccltt, :iitl"'',;i-,itli1t llt'. ;r:t-,-ju

- 
Mijn sr1xi1 I

-- Ik hclr el' c)efi t;rnte u'cr'e tt ..
-- Dan zal ik u gelc'itici:. iii lriall toclt À{;,lLila':'
Ze hloosclc c.lten. Aa,iar- îûch, ',','ictt l<ôn.ir: l,,tter vsenschctr iil:s'gitls, olatr

den llralrpcn Nicolaas Pijckt. (icrl ltccT ','it: iici.t lleukeltr:.:ecstcr'.- Mitat' 't
'pastc t-liet vrerigtic (lî:,t-ti,'cr :L i(ri-rlcil. itit ,-1'. li1'r;6,.ii; r'ln hltl' tttelstcres
daar binnerr zoo tr^ns1.ii. !ii;ir'l'rrtticr ia11. Eri ir.'r'l-l. la;ri r-lt iitf,:ic zicli onder
alle onrstanciig,;ltctir:n geltleit ,,,rlr liij rle tiroe';ji.iriic i

-- Caat il,c rrci nrij rttee / vrocg liicoliias I'ijcke -i'etr', \t'â11t Martha
zweeg te lang naar zijn zin.

- Ja. ik r"'il u,el. I anturot-tr r!tle ze ntt.
krrlttc'tt ?

-- Ik lrrb iarnilie \\'onrl te ilellcnr... ilic z:ti 'tltts nachtvcLblijl'gevcn.
Maar lriel nrt)gcn we nict lrliii;git. ol 't is te laat I i-ii: z\ri;.li te pest is ztltl,

verraclerlijk... ik heb hert te (ient vatt korll;iieiien gehoortl.

En eenigc stonclerr Jatrr l'in"*en t-rr.rk À{artha en Pijcke ltcc'n. De gasten

wârelt nu allcn vertrdl(lieri. Zelfs velen van het persclneel haclclen als iit ecn

panick de vlucht genolner'l. Rozenhot'e, rvaar allcs géreed stottd. voor eetl

Lrtriloft, r,liaar cle Ècuken vol lag tttet het {ijnste r'"'iltl, het bcste.\'leesch, dt
meest. nitgelezcn spijzen, waar het trouu'geu'aacl hing cler eettige dttchtet',
was nu eenslclaps eenzaam en doorlsôh ! En in cle ruirtte slaapkanter van deit

zogn, den stanrhoucler van het geslacht, waâkten een wanhopige oudc vader
en twee rronniken bij Felix, ciie met tlen dood worstelde'
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GRAAF I.ODEWIJK VAN MALE.

M;trcus van Blau.a'huize cn l'lilcia van liozenhovc reden over de heide,
tlie zich toen nog van Aalter tot nabij Bruggc uitstrekte, cn hier vlak rvas
en claar u,eer <iichte bosscheil droeg. De zoir 1.1'as l'tu bijtia onder. maat' toch
u'ilde de jonge edelntan heclen nog nlet ziin bnrid Brugge bereiken.

Hiicla u'eenrle tlians niet rtrccr; tocir gctuigtlc' haar gciiat vatt dicpt
smart.

De geiicTden zl,vegen. Eerst had Marcus r:'rr.1s1slg11 I'att bemor:diging cll
troosl gesproken, ru:rar hij begreep, dat Hiicla nu liever tnet haar eigen ge-
peinzen bezig u'as. De ll,eg ilep thans cloor ecn boschje, u'aar dc vogelen
nog hun laatste liecl zongen. Spoedig gaf dc clieei u,eer op de ircidc uit. Daar
Lrntnoctten Marcus r:n Hiida ;i|ee iuiiers.

llan Blauwhuize hield zijn paald in en fluisterde : < De graai ! > Hi.i

iiraakts eeu dici;e buiging.
--- Wcl, dat is nrijnhcet À'tarcus van l3la.u'',"'ituize I zci r,P vricndelijk':n

ttrcu. Locleu'ijii l'an ivlale. ciic toen cvci oris gct'cst regccrde. En Ce bevallige
jonkvroriu', cle dochter rr'arl r:rlin gccdcir l.rie:rd, Walter vati iirtzenhove...

I{ij li:ld aijn orachtig ros r.'l:r,1< ilaast tlat','iut hct lt:cisjt i;,,biacht, irant
ililria's hanii rn tirt:kte cr ccn l,ls o1,.,.. Eir, ge Jr:et r'og een avûnd\t/anoeling,
licrnaur hij, rnorgcn is he t toch un' trcrit'd;rg ?

* FIcla:is. liccr graaT, h';t hr.nvelijlt is plûîi uitgcsteid, auirioctdCc Mai*
cus. En lvij mcrtten Rozenhovr: onfr,,luchteu LJr:lkcr" Felix, tlc llroeder van
rrijn brtrid, ;..; zrlo i::ist :.:irk tltuis geiicrnen.

-. De zrr'lLle i'est ? r':..r'.:g l-t:carvijli rran i{ale ontsteid.

- "Ja, 
ltctr'gi;taT I Wjj !',cgù\:clr ri]"! iru tta;rr f3rugge.

-- Naar Brugge ! Maar ciau ioopt gij in nog grootcr gevaôr i l{cden is
cle zv"'arte pcst tlaai: in aile l;t:r'igheir'1 ititgcb;o{icn. I!r zt'lf llcb s":r mij vorrr
van &laie f enr, rjr-lerci.

- Tc' Brrtltgt or;k I krl,:t .rrlarcus r r, r:;clirikt.

- Ja, cr is icn panirk in cic starl... lk x'i:t, ciat cr eni;rltr gcvallcn ll'arcn
cn had br'r'olcn t1e lijclers af tl zt-rnclereu, lnaar vanclaag is hct geblckcn, dat
rie besnictiiï"rg reeds sucl rondv.,'aart. ijij kurrt cnrnogclijk naii i}'ugge te:.ug
;.:ruicll !

--,\{aar nriju ouders eu rlijn zustcr zijn cr uog ! Ze ;:r:urlen pâs tllorgen
ochtend tiaar Flozenhove korncu. t\tijn uoedcr is gebrekkig. Ik moct niijn
geliefden vauarrond nog uit d. stad brengen ! ve'rzekcrde M;ircus.

- Maar gij nioogt un bruid niet aan 't gevaar bloot stellen, \'errltaandc
de graaf. Wel, ik rvcet raacl. Ik begeef mij naar n:iju vriend van Behekanlp,
te Bellern. Daar breng ik den nacht door. Vertrouw aau mijn bescherming
urv bruid toe ! Ili sta borg vi,.or haar veiligheid. En gij kunt intusschen tr
Brugge uw geliefden helpen.. Kour dan rnorgen ook op het kasteel, van Set
Benekamp. ls dat geen uitstekende opklssiug ?
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Marcus kon niet weigeren het voorstel aan te neulen en moest er zelfs
rien graaf voor danken.

Hilda voncl alles goed... 0, zij verlarrgde alleert te zijir, orn tc kunnen
clenken aan haar broer en voor hern te bidclen !

Nlarcus nain alsciteid en zag zijn geliefde terug rijdr:n tusschcu clen

graal en diens pagc.
Dan vervolgde hij alleen zijn reis.

- Verwenschte onthroeting ! r.norde hij. Hilda bij Lodervijk van Male,
bij clen lichtzinnigstcn kerel van he.i land, clen lichtrnis en trouwelooze !

À{aar koir ik rveigercn ! En 't is nraar tot inorgen... trl: za.i zeer vroeg te
Bellem zijn ! Trouwens hij *,eet u'el, d;if hij nu nict bii Hilda mct zijn
Iillafferijen moet âankonen. Zij is iri verciriet en rcur'"'. Zcoveei eergevcel en
hoffelijkheicl heeft de graaf ioch rvel... En zij is bririci i Ocir, bruici ôf vrouw-,
yoor Lodewijk van Male zijrr er geen baudeir ! Fiij zoekt sleclits plezier...
Zijn paleis is vol vreelde, zijn hof een feestzaal, zijrr paik eel dierentuin !

En clan is hij nog voortclurend op gang en op zoek naar ailerlbi l,chtzihnige
avoniuren. Flacl ik hem rraar riei cntnroet I Maa.r hij zal nu toch ock c'nder
tien indruk zijn cicr raml-rcn, r"lic hij ontvlucirt. De zrvarte pest iil Via"anderen !
Ceen iruivclijk rnriigen. tna,t!.r inisschien eeu stefberj ap Rozenhove !

En Marcus virn lJlaurvhLrizc gr,,f zijn paattl dc sporen in reecl snel Brug-
gerraarts. . .

Maai in de bcsschen van l{ieit iioorCe hij krettit... I'ic; schrlr-invd.:
hei.n toe, halt te houclen. Weer cen slechte tijciing ?

A{aicus zag z.ich piots o;nrirrgd cioor rnannen. v,'earvali rr t".i c,.i zijn paaril
bij den teugel snaktcn'. Hij l;egreep nr: cicn toestand. Hij boiste op een benoe
barrnelingcn, door cle dienaren van i.ien graaf .reioordeeicl, cnidat zij zich t gen
harde voorschiiften ira.tlrieri verzei, cri vooral te gei; c,ir: z..',rare belastingen.
Ze onttrokken zich door de r'lucht aan gevangenschap cn ;zrvierven nu iir ri.c

bosschcn. Men noem,.le hen << Ketclaars >:.

Marcus trok zijn zrvaarcl niet, rvant hij lvas.,overtuigd, dat hij deze man-
nen vali het u'oucl niet vi:eezen mocst.

- Vrienden, ik iren jonker van Blauwhuize, zei hij"
Een cler oilclsten trad nader err trachtte zijn gelaat te oncierscheiden,

li ant het uias intusschen donker gen'orden.

- Ia, het is jonker Marcus vair Blaurvhuize. zei de beja4rde Ketelaai'.
i{ij behoort niet tot onzc verdrukkers en kan vrij vertrekken. .Wij wenschen
hern zelfs geluk met zijn bruid, 'want mcrrgen huwt hij jonkvrouv,, Hilcia var:
Rozenhove. ûod zegene haar !

waarom
woedde.

de oude

Helaas, morgen geen hurvelijk,
het uitgesteld was. Hij deelde

hernani de ruiter eu .rlng vertelde hii
ocrk mee. ciat cle zwarie pest te Brugge

Moge zij den vervloekten graaf en garrsch zijn aanhang treffen ! riep
Kctelaar.
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Àlrrcus reed cloor.

- De graal is al gcvlLrcht. rrronrpclclc hij.'t ls zijn geluk, tlar hij deze
licclen niet onturoette. Maar natuurlijk zal hij dit bosclr venneden hèbben...
Arrne l(etelaars. lieclen, clie in rust en vrede u,illen leven, maar op hurr dorp
uitgezoren rveLden, onrdat Lotiervijk varr Male altijcl geld noodig heeft. l\u
rvoetlt cle zr.l'arte pcst in ons i'nii laucl. Maar zal het nadien niet de burger-
oor'1og zijn. als lret verzrvakte volk, na aI clat lijden, rveer gepluimd en ge-
kneveiil n'orclt ? Wat gceft Locieu'ijk van Àlalc er orn ? Err aan zoo'n kerel
rlrL)est ik Hilcla toevertrolnveu ! I)och ik zal rnorcen al vroeg tc Bellenr zija...
l)an trekken n'c nalr (]eni.

DE cEr-lL:FtlE VAN JAN YQENS.

i)c lit'telaal's stouclL'u nog hct berichl, ciat zc van Marcus vernon'len hacl-
tlen tc itcsprekctr. tccn cerr rneisjc in hun rnitlden verschecn cn naar den
ltc.rcirlrrrarr \ r0e l.

-- fialdu'in. tlaal is l{l;rra. klonk het.
En cle oLrdc l{etelaar. clie Marcu: r,rijheid segeven had. orl .tc '.'eltiekken,

liccr(it ziclt otn naar cle lnaagcl.

- \\/at nicuu's. nriin kind i, vroeg hij.
** Dc graa{ hceït À{alc tc paard vcrlatr:it cu de gravin is op een bark

vcrtrolii<en, antu'oolclde I(lala.

- Welken lleg volgt rlc graal ?

- I-lij is clci-ir S,t,st,.lr l,rlcricn... nlecr rvcet ik nict, rilaar tie rvacirt-
postcn zijn verr,ii{tigti. AIs itii riuor titze bos:ciien kornt. kan hij niet out-
snapncn.

- ilat is qoerl.

- Ilan ill{)ct ik u nog zcqqcn. tlat rrrijnlicer: Jan Yoens, uit (ient, u \\,acht.
-- fia. il:rt is gticrl. Zcs ireirr. tl;it il< onnriddeiiijk korn... En zorg voor

rcn flinl< avondrrraal. I{l:rr:r. \\i ij rnocf,:ir onzcn Gentschen vriend goed ont-
\ er13cil.

F{et nrcisic spoctlrle ziclt ttrit{. Eeit cfur'icngc Ketelaars liep haar achter-
na.

-- I{lara. zoo'n hlast 1) r'rocg hii, tocn hij haar ingehaaltl hatl.

- 
O, Waltcr Ru1'sch. ziit gii hct ? klonk het terug-.

- 
ja... Laat rtrij u rvcg l-rrengen !

-- O, ik kan best alleen (len u,cg r,inclen !

* Maal het is avonci !

-_ Dat zie ik ook... ik ken nog het onderscheid tusschen licht en don-
l<er, hernam het meisie spottenri .,. 't Is alleen jarnmer, dat ik nu niet zien kan,
hcie schoon gij gekleed zijt.

* Klara, gij ivilt met rnij lachen !
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-- Lachen is gezond... Als rve hier in't btrscir cleu nrr.rctl verloleu err

treurig waren, zouden we nog meer den last clet ballingschap voelen... Slaap.
wel, Walter !

_- Laat mc zoo ver lnee gaan I clrong cle spreker. een jongeling. aan.
*- Maar ik ken den rvt'g bctet clan gij !

- Ik rnoet u beschermen...

- Tegen onze bral'e Ketelaars ?
__ Klara, ik zou u eens rvillen spieketi.
-- Maar wij spreken al vccl te lang ! Ik heb liaast I

-- Over iets bijzonclers, Klara... (), ik heb u zoo iieT !

- En ik u nict ! Dat i-; kort geantw'ooltt, hÉ... maar ioch cluidelijk !

En gij rvist het al ! Toe, jongtn. laat rnij rnet lust. lk heb ai cliknijls laten
begrijpen, dat ik nret urv gezelschap niet geclir.ntl beu. en als gc rne nu nog
langer naloopt, zal ik bij clen hooftlrnan klassn! Ik sta oncler zijrt bescltclrrring.
sedert cle valsche graaf mijn t a(icr eau ziju gelg liet hangc'n.

Walter Ruysch'bleef aci"itel cn vlockTe binttenstttttutis.
Klara haasttc zich naar,r,ie hut l'an leenr eu slrarr.estarrrrnrrt. tlc \\jorlin{

van Raldwin en tevens het hoo[dkri'alticr ciet Ketclaars. ()11 tic tal'el lllentlde
een lamp en het schijnsel 1:iç[ spr cr'tr jongett llan. nleï kn.itp. stocr gelaat.

waarin de oogcn van rvilskrachi getuigden.
-_ Mijnheer Yoens, cie hooirlrnan zal dadclijk lti.rr zi.ju, sprak lilela.

-- t-la, clat is goed ! Ma;rr iu uu'' gr-zelscltap vervrcl ik rrrij niet... tlat
weet ge lvel, Klara !

Het meisje blooscle en ant*'r'ooltlde :

-- Cij zijt een burgcl van tcnt vau goc(lc larrrilic'... en ik bcu cr:ir arruc
weeze,

- Dc clochter vall eeu !'laarrischen nrartelaar'... ik heb rnv vacler. Pieter
Moreels goecl gckencl ... Virrcit qc het uie't eeuzaarrr, altijrl zoo in het rvoud,
Klara ?

<'f orpa,*.
van den

En

Sonrs rvel, uraar \\'aar zttu ik anciers levett ? Toclt rtict tturler cle

die dc hand kusseu. r', clkc hcrt slaat eu clie kruipcn v()()r (lL'n ltaljurv
graaf I

toen het rneisje dit zer, Tonkelclerr haar or-rgett.

Dat is Tiere taal ... ctt ik ltoor ze gaal'uc, lteruaru
Yoens uit Gent. ,Vlaar Klala. zoo ik u eens in het volle
lk ben hier nu ree{:ls verscheicicne rnalen gcu'eest... etr

bewoncleren, oln uw schoouhcjcl c'n vliit...
Verlcgcn bukte Klara zich over ecu haas.,ciicn ze bo.,'cn hct t,uLtr iu tlert

haald braclen u,ilc'le. Yclens srcnd op clr 1ranl hct nreisje bij beitlt hautlen.

- 
Telkens als ik van hier neg ben, heb ik altijtl uu beclrl voor tttijtt

oogen, Klara, vervolgcle hij ... Waaroln zou ik het verzrvijgen. dat ik l berltin?

- 
O, rnijnheer... rvie bi'n ik ? stamelcle l(lara...

--- Wilt gij de vrouw rvortien vau Jan Yocns 1) Ik korrr vân;lv()lt(i. oltl

clc jcltrgc ruau. Jan
levcn tcrug bLacht !

tclkcus rrror'st ik tt
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uw ûroofdman ge spreken., rnaar ik was vast bestoterr u tevens die vraag te
stellen. En nu is ze er uit !

Klara keek verlegen naar cien grond.
.- Denkt gij ook aan rrij, als ik weg ben ? vroeg Yocns.

- O, ja, mijnheer, antwoordde het meisje naïef.
* En zijt ge blii, als ik terug kom ?

Ze knikte.

- Dan hebt ge rnlj ook liel I

- Maar gij zijt een groote heer...

- 
rWel neen, ik ben een burger, van denzelfden rang als gij. Alleen heb-

iren we meer rechten gewonnen in cle stacl clan de lieclen van't !aud... Klara
rvilt gij de vrouwe rvorden van Jan Yoens ?

- Maar wal. zal Baldv,,in zeggen, mijn pleegvader ?
_- Wij zullen den hoofdnarl om zijn toestemming en zijn zegen vragen,

doch eerst nroet jk urr, antrvoorcl hebben. Wilt gij de vrouwe worden van

Jan Yoens ?

- Ja, zei Klala zacht.
En toen nanr de Gentsche burger haar in de armen en

rneisje uit het v,'oucl, op cle rozige iippen en fluisterde :

* O, rvat maakt gij mij gellkkig !

Ze lachte hen toe, maar zei dan :

-- Nu noet ik rroort ll,erken, hoor. Baldwin noodt u
en Klara ging haastig in een achterkamer.

kustc hij het lieve

Waltr:r Rril'sclr hacl cloor lltt \iensterkc alles afgeloerd. De rninne'nij4
beet ir zijn halt c:r o\fr:l zij,r geliat iag een duiveXsche grijns.

-- Ha, cletriinr rvil zij riiet ','an mij r,,'eten ! siste hij. Ze laat zich lief-
koozen door Jal Yoens, riien zir voor een grooten heer iiouclt. Ik ben ook een
Gentsche Lranneling... nraar nog tc min voor haar.

Ru1'ssh ltoordc ieniand larlereir en wendde zich snel om. 't \Mas Batclu'in,
die zich naal ziiri hrrt begaf, n:r nog cenige I'ievclen voor dcn na.cht gegevcn
te hebben. rùy'alter liep naar hern toe en zei '.

-- llootdmân, ecu rvoordje...

--.F{a, Rriysch. gij liicr i Wat is er jolgen ? lVeer al eerrs een klacht.
omdat ze \4/at iuet u gclachen hebben ? Ge laat u ook tc veel voorstaan op
urv, steedsche afkonrsl !

- Neen. hooidrnau, het is heel iets anders... Jan Yoens bedriegt u !

- Wat durft ge zeggerl, kinkel I

- Hij konrt met_u spreken over den strijd tegen den graa{..., ntaar dat
is allecn cen \-oor\\rendsel on Klara te verlokken-

- Onbeschaantde vlcgt'I, gij verdient dat ik u tcn grondc sla ! schoot
Baldrvin veronirvaardigd uit.

- 
Gij bcoordeelt nrijverkeercl. hooldrnan... Ik zeg u wat ik gezien heb !

I{lara liet ziclr liussen door Yoens !

aan 't avondnraal,
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-- En hoe hcbt gij dat gezien ?
** Doclr het vensler...

- fl3, rij loert in mijn hut... en ge luisiert zeker ook aau cle cleur !...
FIoe r'veet gij anciers, wâarovcr Yoens mij soms komt spreken ?

-- O. hor:îdman, dat begrijp ik ! Ik ben Gentenaar.

- Hoor eens, gij zult r"iaclelijk naar het kamp gaâIl erl nlorgen om

zeven uur, ver'\I,'âcht ik u bij rnij ! En houd ltrv venijnige tong nu stil ! Uit
rniin oogen !

Walter Ruysch elroop gansch l:eclrunirnelcl aÎ. Balctvin bleef trr-ig even

voor tie hut staan.
, - Zou Yr:ens Kla.ra hçt hoofd op hol jagerr ? tnotnpeltie hij. Zij is

schoon en hij bevallig en beiden ziin jopg. lk moet toch een oog in 't zeil
houden...

Dan trad hij binnen en hartelijk vcrwelkontde hij ilen Ûentsciren burger.
Walter Ruysch wâs op ltrnden elt v()eten hij tlc hut tertt{gc'ketrd. Woc-

dc en nijcl bevingen hcrn.

- Wat I'errneet dic boer zich rnij allemaal te ztggen ? siste hij. Balcl-
win rnag hoofclman zijn, niau' hij is toch een tiorper en ik korn uit Gent !

Hij kroop recht, loerdc cn luisterde... Hij kon vctstaan, wat er gezegd
r.veltl.

- Vriend Baldlviu, zoo sprak jan Yoens, alvorens rvij ovcr: zaken spre-
ken, moet ik u cen meclccleclir:g cloen van persoonlijken aarci. Ik heb Kla"ra

uw pleegdochter, lief gekregen, en ze stcrnt toe mijn vrou\tr te u'orclcrt. als gij
nrw goedkeuring geeft.

- Klara. uw vrou\\' u'orclen I herhaaltlc' Balcln'in vt'r'blasd. Dat is een
zeer onverwacht bericht.

-- Maar nict onu'elktirir. hoop ik... Cii kent nrij en ll,eet, clat ik het
eerlijk en oprecht meen.

- O zeker... maâr hebt gij alles r,vel overwogcn, urijn vricnd'! 't Zijn
roerige tijden en rvij staan '='oor cen groote rvorsteling.

-* Te meel zal Klara eru beschcrnrer noodig hebberr en ik eeu \irou\v,
ilie nrij âallnûcLligt eu me cle zorgen een uurtje aan eigeu haarri cldet ver-
geten. En als urcn rvect. dat men ook trclol ceu echtgenoote strijclt. zal men
zich clan nog irit'i rnoediger gedragen ?

- Klara is doodarrn... en il< zelT bezit onk niets... Ilct wotrrl en (le
Vlaarnsche gronil schenkt ons vot',.lsel cll eveneerls cle klceiiing.,.. rnaar elat
is allcs.

-- Zott gelcl cen schatluvr kunuen \\'crpcl.l op nrijn liefrlr', vl'iencl Bald-
rvin 1) HeeTt Jan Yoens, hoolclnian der Witte Kaproeueu. uir:t zijrt onl:aatzuch-
tigheicl getooll(l ./

- Voorrvaar, ja I Hoor crns, ik zou geen eukele lcderlrirrticn orn rrrijn
goeclkeuring te u'eigerctr... Ën, orrr als cckllieclen te sprekcn, 'rtit hulvelijk
zal een. innige bancl zijn tusscherr de Witte Kallroenc'n, clc r.rijheiclsmin-
nencle burgers van Gent en r.le Kctclaars, de bannelingen uit het wond...

II
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I'ialclr,r'iri riep zijn pleegclochter en blozencl verscheen deze.
-- Wel, uij oncleugenti rririske, schertste cle oucle man, gij hebt zoo rnaar

uu'hartje weggeschouken !... Doch ik vergeef het u, omdat ge het gegeven
neht aan een braven jonkrnau, een cler anzen, al komt hij uit de stacl. Het is
dus u'aar, (lat gij utijnhecr Yocus rvel tot cchtgehoot wilt...*- Ja, antrvoorclcle KIara bedeesd.

-* Dan schenl< ik u rnijir zegeu... en de zegen vafi een vlaamschen ban-
rrcriing. elie alles or,,el heeit. voor het recht, moet toch wel kracht bezitten!...

- Dank u, t'riend Baldlvin, hernam Yoens. Gij vertroulvt uw pleeg-
ilochter aan iernand, ciie altiid zal rveten, 'arat zijn plichien zijn.

- O, ja, andr:rs krrr:gt ge ze niet... Iets wist ik er toch al van... V/alter
Ru.ysch ku,am het mij verrellen... De kerel heeri hier door het raam geloerd.

- 0, die valschaard I ric.p Klara verontwaardigd. Hij valt mij voort-
durerrri lastig...

- Wnlter Rtrvsclr 'r hurtrraltle Yoens.
-- Jrt, een staclsgeuooi varl u... I{ent ge hem ?

--- Eeu jonkirrau \Alt oi.l!'{-'\,ecr trvintig jaar, roodachtig vari haar...,
sclr*r I van gelaat 1,

- - .luist... rr't ùLll itLlrlirl1l i

--- Prat op zijn kleereu I ls hij hier ?
_- Hij lrccft z-i.-h irij orrs aarrgrsloten en verteide, clat hij uit Gcnt ver-

b:lnn,:rt'is, oir.t tirrlgerrourcn tt- hebiren aan eL.n oproer tegun den graai.

- Fioc riurit iie sehar.,uit i Bii een oprûer heeft hij geplunderd en daar-
utn hebbt:n ri'ii zriL.,i'ij clt Ii:rirrotrrerr, l'ienr verboden zich gedurende zes
11ââî1(iun tc Gurt't.' \'ri'tr-)o1.lrrr. Zulke Cievcu ,.tto*î",l artze zaak niet bederven!

--- [s hct zoo'11 \i;q'r,1 i Fr ]iicl gai hij zich uit voor e(:n slachtoffer van
zijn i,Lijheiclsliefcfu |

-- \,rertlorru ircrii nict I llic l?uysch is toi alles in staat.

- 
(iocd. ciat ili {claarsclrrrrvd ben, heinam Baldwin. Hii rnoet nrorgcn

nrii vcrschijrren. Gij ltLri,l or,rk bij ons onderhoud tegenrvoordig zijn.
r:rntrr aslrcrr'ir ,.r'r ilrir l.rr,'tlricgri'. . . en ili zal hcttt voorllcelclig straffett.
cle l(ctclaars hebbcu t.roji l;rur geirangenis !

\Maitel Ru,,'sch lratl insqçliiks tlit verstaan en ar-rgstig nraakte hii zich
ntt trit dl vocten.

--_ F]a, \'crerrs, u'c zien i."lkaar u'el ierug... en ook u, Baldlvin tuet uw
lorrpc lietel;rais ! En Kiara zal de nijne zijn ! zei hij woedend.

llet hart r,ol haat trn n,r'aaklus^t verliet hij het woud... Voortaan behoorde
Waltcr IlLrr,scl'rrict.rrreer tot ric I{ctelaars. Op dit oogenblik u'erd ltij een

ve lruttit r' !

ARM.AI',JD, DE KETELAAR"

l)ierr zelfrlcn avtlrltl uas het kastet'l tc Bc'llem in rcp cl'l l'ocr gewcest.

Rirlclcr llcnckantp hatl r:crr Kr.tt.laar qcvangen genolllen. eell vroegercn boer

\oci
i)aii
Lia,
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van zijn gebiecl. De banneling was in 't bosch verrast gelvolden en cle riclder
rvilcle 1,"'eten, r,vat de Ketelaar nabij zijn slct u,as l<ornen doen, rnaar de man
rveigerde d-it te bekennen.

De kasteelheer veroorcleelde henr dadelijk ter cloocl. De l{etelaar hoorde
lret vreeselijk vonnis aan, zgnder zijn gelaat te vertrekken.

- 
Armancl, hebt gij niets te vragen? vroeg c1e ridder hern

- 
Neen!

- 
Gij zijt jong... ge heirt cen gelieiile... Belleke :... Gij benrinl clus het

lci'cn" En ge kunt het redclen zils ge mij helpt, Wrt's nijrr gicls. om rie Kete-
laars Ie velrassen en gij zult niet sterven.

.- Hang rnij op.". maar nooit zal ik een vÈrra(ier rvurclen! riep Annand
uit. lk mijn vrienden overlcvcren! Ha gii r,vilt bij den graal in de gunst komen,
en ik zou u moeten helpeu I Ha, de graaf en gij en alle zoogenaanicle ecielen
zullen wel onclervinclen claî cle Ketelaars met den dag sterker rvrrrdenl Ge
zuli eens beven in urv holen, qij verdrukkers en uitzuigers !

Ridcier van Benckantp nercl r,r'oedcncl.

- 
Qgnlsgne honclI schreeu\,\,de hij. En tot dei-r hooTllrl;ln rran zijn lrra-

1x:nknechten, teveils beul, geboocl hij :

- 
Breng henr ,-iadelijk naâr den hoogen toi'tn eil lialg hem

daar op i I-arrt zijn lijh aan de strop bengelen. clal kiinren '-lr KeTclaais ir:nr
! 3rr verre zicrl I

-Zcoals 
cie edclerr ri'cl cens naar Liw karkas zulier', l<omr-:n kijken. rratlat

cle Kctelaars u vastgegrepen hebben I hoonde Arrnaird.

- 
Weg rnet hern I tiercle de ridder...

Wapenkncchten lerdden Arrrtrrrtrl iteen. Ko, cie LieLil, een nog jongc g,ast,

die \rLr{;r cien ridder allerlei loensche rverkjes 
"'erriihtle, 

liep vroolijk vooroi-r.

- 
Ce zult henr eens zien bengeien I zei hij" zich ornkeerencl iot ri:

ll'apenknechten en hun het tr.,uw toonenrl, met rle strop. Hij zal kro:nnr:
sûiùrgcil maken, veel kodcliger clan,de zot lan clen graaT...

-- lioncl ! beet Arinand henr toe. Gij zijt ook in een hut gcboren eu ge

kruil.rt voor de grooten ! Ge trapt op uv/ eigen volk !

- 
Ge zouclt beter een gebeci c1oen, chvaze knul ! Als ge cloor clit hennr:gr-

venst.r kijkt, hebt ge er geel1 tijcl rneer voor !

- r\iijn gc\veten is rustigcr dan het rrwe I

{lp clen top van- clen toren maakte Ko het toun'vast aan cle borstu'erint.
Ârm;inrl vouwcle de handen en bad...

- 
Zie zoo, de koord zal niet lossen I riep I{o... Zeg. boschkerel, tuur

eens goeri in de verte... Misschien liunt ge Ë)elle.ke, uw lief, nog cens groeten...
Maar ik zal lret lieve kird rvel troosten...

Een gloecl sloeg Armancl in't gelaat. Zijn oogcrr f!ikkrrclerr... Bcllekc...
zijn bemind€...O, hij had ook voor haar gebeden ! Maar dat die schurk henl
en iraar nu nog hoonde ! Armancl klemde de tanclen op elkaar. Hij beheersch-
te zijn woede.

I3
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- Zie, de ridder en schoone dames staan op het voorplein, onr urv clans in
de ruimte te aanschouwen ! spotte Ko, terwijl hij den veroorcleelde de strop
om den hals deed... En nu gaathet spel beginnen. Mijn groeten aan Lucifer...
Mannen, zijt ge gereed ? vroeg hij aan de wapenknechten... De boschuil
zal liever op den toren blijven... help mij hem er af gooien...

- Ge hoeft mij niet aan te raken... ik vrees den dood niet ! Leve Vlaan-
deren ! schreeuwde Armand t:n vlug sprong hij op de borstwering...

Ieder stond versteld over dien moed. De wapenknechten hielden den
adem in en staarden den kerel aan... Ko kwanr nader, om Arrnand in de ruim-
te te stooten... Toen gebeurde er iets vreeselijks...

Eensklaps snakte Armand den beul vast, hief hem nret een ruk op, klem-
de hem om het rniddel en sprong met henr in de diepte. Ko slaakte een ont-
zettenden gil... In doodsangst greep hij het touw... Maar dit was niet bestand
tegen een dubbele vracht. Het knakte af... Armând, nog met den beul in de
armen, stortte in de slotgracht. Beiden verdwenen onder water. Op den toren
en op het slotplein klonk geschreeuw en getier.

' En onder het water had een geweldige rvorsteling plaats. In zijn zucht
naar levensbehoud hechtte Ko zich krampachtig aan Annand. Deze had zijn
r;olle tegenwoordigheid van geest. FIij liet den beul los en rukte de strop open.
Dan duwde hij Ko van zich af... Het gelukte en onder water zwotn hij naar
cien kant. In het riet kwam hij boven. Hijgend schepte hij aderr. Lisch en

kruid verborgen hem voor den ridder en zijn dienaren...

- Gered ! juichte het in 't gemôed van den Ketelâar. 't Was als een

wonder, een bijzondere hulp van God.
Maar toch... nog dreigde er gevaar.., Aan welke zijde van het kâsteel

bevond hij zich ? Armand keek voorzichtig op. Hij herkende de plaats. Dicht-
bij begoi een bosch. onrzichtig kroop hij door het lisch, dan langs een haag,

over een grasveld... Hij bereikte heesters, clan het rvoud... Hij perste het

rvater uit zijn kleeren...

- Gered ! jubelde hij. C, dank, mijn God ! Gered... Belleke. ik zal u

terug zien !

En de Ketelaar snelde als drottken van vreugde heen'
Op het slot had men zijn vlucht niet bernerkt. Ko was bovett gekottren en

dienaren van ridder Benekamp sprongen in een bootje. onl hem te reilden- Ze

haalden hem binnen boord. Ko was bewusteloos.

- Breng hem in cle keuken ! gebood de heer. Hij zal wel gauw bijko-
lnen... Ha, die clotnoor, om zich zoo te laten'verschalken ! Maar de Ketelaar

is toch clood... Die ligt rnet ziin strop om den nek natuurlijk versrnoord.

- Zullen we zijn lijk op dreggen ? vroeg een der wapenknechten.

- Neen... dat komt na ecnige dagen wel boven ! Doe geeu tttoeite aan

hem !

van Benekamp moest in zijn hart Armaucl bewonderen... Maar hij zott

dit gevoel niet beÈennen... Hij venvenschte den dorper nog rlleer ont ziin
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kloek bedrijl !... Er zou over gesproken worden tot ver in den omtrek en
aldus steeg de naam dier banrelingen uit het woucl nog.

Eensklaps werd de aandacht van den ridder afgeleid. Daar naderde een
gezelschap : een danie en twee heeren.

- Hernel, 't is cle Graaf ! mompelde van Benekamp, en vlug ging hij den
heer van Vlaanderen tegemoet, om hem zijn hulde te bieden.

Lodewijk van Male sprong uit 't zadel en reikte den ridder. de hanci.

- Dat is onverwacht bezoek, hé,, zei hij minzaam. En ik kom u gastvrii-
heicl vragen.

- Mijn slot is tot uw dienst, edele heer... Welk een eere doet ge mii
aan ! 

(wordt voortqezet).
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